
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก ำหนดวนัออกเดินทำง 

               กนัยำยน  10-13 / 17-20 / 24-27       
               ตุลำคม   01-04 / 08-11 / 10-13 / 22-25 / 23-26 / 29ต.ค.-01พ.ย. 
               พฤศจิกำยน  05-08 / 12-15 / 19-22 /  26-29 
               ธนัวำคม  03-06 / 04-07 / 09-12 / 10-13 / 17-20 / 24-27 

วนัแรก(1)   กรุงเทพฯ – ตาก - อุ้มผาง    
22.00 น.   คณะพร้อมกนั ณ จุดนบัพบ ลิกไนทท์วัร์ ถนนบรมรำชชนี เขตตล่ิงชนั เจำ้หนำ้ท่ีคอยตอ้นรับอ ำนวยควำม

สะดวก 
23.00 น. ออกเดินทำงมุ่งหนำ้สู่ อ ำเภออุม้ผำง จงัหวดัตำก ดว้ยรถตูป้รับอำกำศ VIP ระหวำ่งค ่ำคืนใหท้่ำนพกัผอ่น

ระหวำ่งนัง่รถ (ประมำณ 12 ชัว่โมง / 640 Km) 

วนัที่สอง(2)  น ้าตกปะละทะ – ถ า้ตะโค๊ะบิ๊ – วงัปลาปุง – ชมโบสถ์ไม้สัก 
06.00 น. น ำท่ำนเดินทำงถึงอ ำเภออุม้ผำง จงัหวดัตำก น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั ใหทุ้กท่ำนท ำธุระส่วนตวั ลำ้งหนำ้

แปรงฟันเปล่ียนชุดล ำลองเพื่อเดินทำงท่องเท่ียวกนัในวนัน้ี 
07.00 น. บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของท่ีพกั 
  หลังรับประทำนอำหำรเช้ำ  น ำ

คณะท่ำนเดินทำงสู่ “น ้าตกปะทะ
ละ” เป็นแหล่งศึกษำธรรมชำติ
ในอุทยำนแห่งชำติแม่กลอง อุ้ง
ผำง บริเวณน ้ ำตกปะละทะ เป็น
ท่ีตั้งของหมู่บำ้นกระเหร่ียงปะละ
ทะ ซ่ึงเป็นชนพื้นถ่ินของบริเวณ
ดังกล่ำว ให้ท่ำนได้มีเวลำศึกษำ
เส้นทำงธรรมชำติ ชมควำมงำม
ของน ้ำตกปะละทะ ซ่ึงมีควำมสูง
ประมำณ 3 เมตรลดหลัน่กนัไหลสู่แอ่งน ้ ำธรรมชำติ ให้ท่ำนไดพ้กัผ่อนหย่อนใจ แช่ขำเล่นน ้ ำ ถ่ำยรูปควำม
งำมของน ้ำตก จำกนั้นไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนรับประทำนอำหำร 

เท่ียง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนัแบบปิกนิก 



 

บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “ถ ้ำตะโค๊ะบ๊ิ” เป็นถ ้ำมืดท่ีมีทำงเดินลงไปเป็นชั้นๆ ภำยในถ ้ำมีจุดแยกหลำยทำงเป็น
ถ ้ ำขนำดใหญ่ท่ีมีเพดำนถ ้ ำสูง มี
หินงอกหินยอ้ยท่ีเกิดขึ้นเองตำม
ธรรมชำติ  ตั้ งอยู่ใน เขตรักษำ
พนัธุ์สัตว์ป่ำอุทยำนแห่งชำติอุ้ง
ผ ำ ง  ภ ำ ย ใน ถ ้ ำ มี จุ ด ส ำ ร ว จ
ลกัษณะพิเศษทำงธรณีวิทยำท่ีน่ำ
ศึกษำ ให้ท่ำนมีเวลำถ่ำยรูปเดิน
เล่นชมควำมสวยงำมของถ ้ำแห่ง
น้ี (ระหว่ำงท ำกิจกรรม ปฏิบัติ
ตำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ท่ีอยำ่ง
เคร่งครัด) ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ “วงัปลำปุง” อยูใ่นต ำบลแม่กลอง จงัหวดัตำก เป็นฝำยชลอน ้ ำ
ขนำดเล็กท่ีมีปลำอำศยัอยู่ จำกนั้นน ำท่ำนไปชม “โบสถไ์มส้ัก” “วดัหนองหลวง” เป็นโบสถท่ี์สร้ำงโดยชำว
กระเหร่ียง ตวัโบสถเ์ป็นไมส้ักทองสวยงำมควรค่ำแก่กำรอนุรักษ ์ใหท้่ำนไดส้ักกำระพระพุทธรูปท่ีมีลกัษณะ
คลำ้ยพระพุทธชินรำช จำกนั้นไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนกลบัสู่ท่ีพกั 

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของท่ีพกั 
ที่พกั:  ทีลอซู ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท หรือเทยีบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกนั 
วนัที่สาม(3)  ล่องเรือยางห้วยแม่กลอง – ผาปอง – น ้าตกทีลอจ้อ  - น ้าตกทีลอซู 
07.00 น. บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของท่ีพกั (กำรแต่งกำยประจ ำวนั ควรแต่งกำยดว้ยชุดท่ีคล่องแคล่วเหมำะกบักำรท ำกิจกรรม

ผจญภยั) 
 หลงัรับประทำนอำหำรเชำ้น ำท่ำนเดินทำงสู่หว้ยแม่กลอง น ำท่ำนท ำกิจกรรมสุดมนัส์ ล่องแก่งเรือยำงหว้ยแม่

กลอง ห้วยแม่กลองนั้นเป็น
ลุ่มน ้ ำส ำคญัของภำคเหนือ
ในประเทศไทย เป็นแหล่ง
ต้นน ้ ำท่ีสวยงำมและอุดม
สมบูรณ์ดว้ยทรัพยำกรทำง
ธรรมชำติและชีววิทยำ อนั
น่ำสนใจ น ำท่ำนล่องเรือไป
ตำมห้วยแม่กลองชมควำม
ง ำ ม ข อ ง แ ห ล่ ง ต้ น น ้ ำ
ธรรมชำติ น ำท่ำนชมแหล่ง
ศึกษำธรรมชำติ  ชมผำปอง 



 

สถำนท่ีท่ีซ่อนอยู่ในแมกไมอ้นัสวยงำมของอุทยำนแห่งชำติแม่กลอง อุง้ผำง น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ 
น ้ ำตกทีลอจอ้ หรือน ้ ำตกสำยฝน เป็นน ้ ำตกท่ีสวยงำมอยู่ระหว่ำงกำรเดินทำงเพื่อไปยงัน ้ ำตกทีลอซู น ำท่ำน 
ชมผำผ้ึง ธำรน ้ ำร้อน และ แก่งต๊ะโค๊ะบ๊ิ แหล่งท่องเท่ียวทำงธรรมชำติ ล่องแพยำงไปจนถึง ผำเลือด จำกนั้น
น ำท่ำนเดินทำงต่อไปยงัน ้ำตกทีลอซูใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 40นำที  *** กรุณาเตรียมการแต่งกายด้วยชุดท่ี
คล่องแคล่ว รองเท้าส าหรับเดินป่า และ อุปกรณ์ส าหรับยังชีพ กระบอกน ้า ถุงเท้ากันทาก และ ปฏิบัติตาม

ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด *** 

เท่ียง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนัแบบปิกนิค 
บ่ำย น ำท่ำนเดินเทำ้ (ระยะทำงเดินไป-กลบัประมำณ 3 กิโลเมตร) เพื่อเขำ้ชมควำมสวยงำมของ “น ้ ำตกทีลอซู” 

น ้ ำตกท่ีได้ช่ือว่ำงดงำมท่ีสุดในประเทศไทย น ้ ำตกทีลอซูเปรียบดังผำ้ม่ำนในพงไพรผืนใหญ่ด้วยควำม
สวยงำมของลกัษณะพิเศษทำงธรรมชำติหล่อหลอมให้เกิดเป็นทศันีภำพอนังดงำมเกินจะบรรยำย น ้ ำตกทีลอ
ซูเกิดจำกล ำหว้ยหลกั ไดแ้ก่ ห้วยทีเครโกร และ ห้วยกลอ้ทอ ไหลรวมกนัผ่ำนช่องเขำขำดเกิดเป็นน ้ำตกทีลอ
ซูท่ีสวยงำม น ้ ำตกทีลอซูยงัเป็นแหล่งน ้ ำธรรมชำติท่ีส ำคญัของฝืนป่ำอุง้ผำงและสัตวน์อ้ยใหญ่อีกดว้ย มีเวลำ
ให้ท่ำนพกัผ่อนชมควำมงดงำมของน ้ ำตก ดูสัตวป่์ำนอ้ยใหญ่บริเวณน ้ ำตก เดินเล่นถ่ำยรูป ไดเ้วลำอนัสมควร
น ำคณะท่ำนเดินทำงกลบัสู่ท่ีพกั 

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของท่ีพกั(เมนูบำร์บีคิว) 
ที่พกั:  ทีลอซู ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท หรือเทยีบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกนั 
 
 
 
 



 

วนัที่ส่ี(4)  ชมพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ ณ ดอยหัวหมด – น ้าตกพาเจริญ - ศาลพระวอ  
                  ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์ – วดัไทยวฒันาราม – กรุงเทพฯ 
05.00 น ำคณะท่ำนออกเดินทำงสู่  “ดอยหัว

หมด” เพื่อชมพระอำทิตย์สำดแสงใน
ยำมรุ่งอรุณ ดอยหัวหมดเป็นสถำนท่ีท่ี
สวยงำมในยำมเช้ำดว้ยควำมงดงำมของ
เหล่ำหมู่ เมฆหมอกท่ีรวมตัวกันทัศนี
ภำพท่ีมองไปไกลสุดลูกหูลูกตำ ท่ำนจะ
เห็นควำมงำมของทะเลหมอก ผืนป่ำสี
เขี ยว  ท้องฟ้ ำสีทองสำดแสง ควำม
งดงำมท่ีจบัตำท่ำน ให้เวลำท่ำนเก็บภำพ
ควำมประทบัใจน้ี 

07.00 น. บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของท่ีพกั 
 ได้เวลำอันสมควรน ำท่ำนเช็คเอำท์ท่ี

พกัเดินทำงสู่ “น ้ ำตกพำเจริญ” น ำตก
พำเจ ริญ เป็นแหล่ งน ้ ำธรรมชำติ ท่ี
สวยงำมเกิดจำกหินปูนท่ีทบัถมกนัเป็น
ชั้นลดหลัน่กนัลงมำ มีสำยน ้ ำไหลผ่ำน
สวยงำม ให้ท่ำนได้มีเวลำถ่ำยรูปเก็บ
ภำพธรรมชำติแสนสวยงำมของน ้ ำตก
แห่งน้ี จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “ศำล
พระวอ” เป็นศำลศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีเร่ืองรำว
สืบเน่ืองมำแต่คร้ังสมยักรุงธนบุรี โดยพระเจำ้ตำกไดแ้ต่งตั้งนกัรบชำวกระเหร่ียงให้เป็นนำยหนำ้ด่ำนแม่ละ
เมำเพื่ อ เป็นทัพหน้ำในกำรปกป้อง
บำ้นเมืองและส่งข่ำวสำร  

เท่ียง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำร
ทอ้งถ่ิน 

บ่ำย น ำคณะท่ำนแวะชอปป้ิง “ตลำดชำวเขำ
ดอยมูเซอร์” เป็นตลำดท่ีชนพื้นเมืองชำว
มูเซอร์จะน ำสินคำ้มำขำยกนั ให้ท่ำนได้
มีเวลำซ้ือของพื้นเมือง ของฝำก แวะ
ถ่ ำย รูปกับชำวดอย จำกนั้ นน ำท่ ำน



 

เดินทำงมุ่งหนำ้สู่ “วดัไทยวฒันำรำม” เป็นวดัเก่ำแก่มีประวติัยำวนำนกว่ำ 100 ปี ว่ำกนัว่ำ แต่เดิมช่ือ “วดัแม่
ตำวเง้ียว” หรือ “วดัไทยใหญ่” ถูกสร้ำงขึ้นมำตั้งแต่ปีพ.ศ.2400 โดยนำยมุ ้ง ชำวพม่ำจำกรัฐฉำนท่ีอพยพ
ครอบครัวมำอำศยัอยู่ในอ ำเภอแม่สอด และได้กลำยเป็นผูใ้หญ่บำ้นคนแรกของหมู่บำ้นแม่ตำว ซ่ึงต่อมำ
ไดรั้บพระรำชทำนนำมวำ่ หม่ืนอำจค ำแหงหำญ คร้ันในปี พ.ศ.2500 กระทรวงศึกษำธิกำรไดป้ระกำศใหว้ดัน้ี
เป็นวดัพระพุทธศำสนำ และสังกดัในกรมศำสนำ เป็นวดัซ่ึงมีควำมงกงำมมำกอีกแห่งหน่ึงในอ ำเภอแม่สอด 
จงัหวดัตำก ท่ีถูกสร้ำงออกมำดว้ยศิลปะแบบวดัในพม่ำ สีเหลืองทองอร่ำมอีกทั้งยงัวิจิตรงดงำม ภำยในวดั 
ประดิษฐำนพระพุทธมหำมุณีซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีจ ำลองมำจำกพระพุทธมหำมุณีอนัศกัด์ิสิทธ์ิคู่บำ้นคู่เมือง
ของชำวเมืองมณัฑเลย ์แห่งประเทศพม่ำ เป็นพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชำวจงัหวดัตำกศรัทธำเล่ือมใสกนัมำก
ตั้งแต่อดีตจวบจนกระทั้งปัจจุบนั จำกนั้นมุ่งหนำ้กลบัสู่กรุงเทพฯ 

23.00 น. เดินทำงถึงกรุงเทพมหำนครโดยสวสัดิภำพ พร้อมกบัภำพประทบัใจมำกมำยในกำรเดินทำงคร้ังน้ี 
 

*** หมำยเหต ุโปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร 
กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในขณะนั้น  เพื่อควำมเหมำะ และควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง บริษทัฯ ได้
มอบหมำยให ้มคัคุเทศกมี์อ ำนำจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส ำคญั  

 
ก าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2563 

วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ รำคำท่ำนล่ะ 
พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน 

เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่ำนเดียว  
เพิ่มท่ำนล่ะ 

10-13 ก.ย. 63 6,990 6,990 6,790 6,490 2,500 

17-20 ก.ย. 63 6,990 6,990 6,790 6,490 2,500 

24-27 ก.ย. 63 7,290 7,290 7,090 6,790 2,500 

01-04 ต.ค. 63 7,290 7,290 7,090 6,790 2,500 

08-11 ต.ค. 63 7,990 7,990 7,790 7,490 3,200 

10-13 ต.ค. 63 7,990 7,990 7,790 7,490 3,200 

15-18 ต.ค. 63 7,290 7,290 7,090 6,790 2,500 

22-25 ต.ค. 63 7,990 7,990 7,790 7,490 3,200 

29ต.ค.-01พ.ย. 63 7,290 7,290 7,090 6,790 2,500 

05-08 พ.ย. 63 7,290 7,290 7,090 6,790 2,500 

12-15 พ.ย. 63 7,290 7,290 7,090 6,790 2,500 



 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่ำรถตู ้VIP ปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร   

2. โรงแรมท่ีพกั 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน 
3. ค่ำอำหำรทุกม้ือตำมท่ีระบุในรำยกำร  
4. ค่ำล่องแพยำงล ำน ้ำแม่กลอง พร้อมเส้ือชูชีพและเจำ้หนำ้ท่ีดูแลอ ำนวยควำมสะดวก 
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้ ดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง   
6. ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
2. ค่ำทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่ำทิปพนกังำนขบัรถ ท่ำนละ 400 บำท 
3. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณำช ำระค่ำมดัจ ำทวัร์ 3,500 บำท/ท่ำน ภำยใน 2 วนัท ำกำรนับจำกวนัจอง พร้อมส่งส ำเนำบตัรประชำชน (ท่ีสะกด

ช่ือและนำมสกุลภำษำองักฤษ เพื่อใชน้ ำส่งประกนักำรเดินทำง) และหลกัฐำนโอนเงิน 
2. ค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 20 วนัท ำกำร หรือตำมวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (กำรไม่ช ำระเงินค่ำ

มดัจ ำหรือช ำระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกกำรจดัหรือยกเลิกกำรเดินทำง) 
 
 
 

19-22 พ.ย. 63 7,290 7,290 7,090 6,790 2,500 

26-29 พ.ย. 63 7,290 7,290 7,090 6,790 2,500 

03-06 ธ.ค. 63 7,990 7,990 7,790 7,490 3,200 

04-07 ธ.ค. 63 7,990 7,990 7,790 7,490 3,200 

9-12 ธ.ค. 63 7,990 7,990 7,790 7,490 3,200 

10-13 ธ.ค. 63 7,290 7,290 7,090 6,790 2,500 

17-20 ธ.ค. 63 7,290 7,290 7,090 6,790 2,500 

24-27 ธ.ค. 63 7,990 7,990 7,790 7,490 3,200 

จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 8 ท่าน 



 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกกำรเดินทำง หำกแจง้หลงัจำกจ่ำยเงินมดัจ ำแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำธรรมเนียมท่ำนละ 2,000 บำท หำก

แจง้ ระหว่ำง 15-8 วนัท ำกำร ก่อนวนัเดินทำง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคำ้จ ำนวน 50 % ของเงินท่ีลูกคำ้
ไดช้ ำระไวแ้ลว้ หำกแจง้นอ้ยกวำ่ 8 วนัท ำกำรก่อนวนัเดินทำง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคำ้  

2. กรณีท่ีมีกำรจองต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคำ้ไดช้ ำระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

 

***หมายเหต*ุ** 
● กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทำงท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ ำนวน 20 ท่ำนขึ้นไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบตำมจ ำนวนดงักล่ำว 

ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือเล่ือนกำรเดินทำง หรือยกเลิกกำรเดินทำง 
● รำยกำรท่องเท่ียวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม อนัเน่ืองจำกฤดูกำล สภำพภูมิอำกำศ, เหตุกำรณ์ทำง

กำรเมือง สภำพกำรจรำจร ภยัธรรมชำติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์
และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัท่ีสุด 

● หำกท่ำนไม่ไดเ้ดินทำงท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจำกคณะ ท่ำนไม่สำมำรถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริกำรท่ี
ขำดหำยไปมำทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่ำนเป็นชำวมุสลิม ไม่ทำนเน้ือสัตว ์หรือแพอ้ำหำรบำงประเภท กรุณำแจง้บริษทัฯใหท้รำบล่วงหนำ้ 
● ทำงบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำย หรือกำรยกเลิกกำรเดินทำงท่ีเกิดจำกเหตุสุดวิสัย อำทิ 
ภยัจำกธรรมชำติ ภยัจำกสงครำม กำรจลำจล กำรนดัหยดุงำน หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนท่ีต่ำงๆ 
● กำรจดัท่ีนัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล ำดบักำรจอง และถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร 
● เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทำงทุกท่ำนตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง 
● ตตอ้งมีกำรรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทำง และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีกำรจดัระยะห่ำงแบบเหมำะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร) 
● มีกำรฉีดพ่นท ำควำมสะอำดบนรถโดยสำร 
 
 
 

 


